
 

 

Klubben har en kiosk på Breviks IP, där våra 10 årslag bemannar en helg per år (lördag  – söndag). 

 

Inkomsterna från kiosken är ett viktigt tillskott i föreningens ekonomi – för att inte tala om den service vi ger till alla 
besökare! Det är därför av största vikt att ni i god tid planerar in för att bemanna kiosken den enda veckan på året ni 
står. Om veckan inte passar (hela laget är på klassresa eller annat) – kontakta fotbollskontoret i god tid så flyttar vi 
om era helger. Det får bara inte inträffa att kiosken är obemannad när det ska vara öppet!! 
 
Nu har turen kommit till ert lag, enligt schemat nedan. 

 Minst en vuxen som ställer upp tillsammans med barnen/ungdomarna.  

 Får man förhinder, får var och en ansvara för att ordna ersättare, bemannat måste det vara!! 

 Lag som inte sköter sin vecka kan inte räkna med stöd från klubben gällande materialinköp, med mera. 
Denna instruktion bör även delges de föräldrar som ska stå i kiosken.  
 

Vi har på Hälsovårdsmyndighetens uppmaning kompletterat med rutiner. De är endast anslagna i lokalen. Vi utgår 
ifrån att alla följer dem! 

Hälsningar Fotbollskontoret 
 

IFK Lidingö FK 

S c h e m a  f ö r  B r e v i k s  k i o s k  2 0 1 9    

  

   

v. 17 F09:7  v. 33 P09:10 

v. 18 P09:7  v. 34 P09:11 

v. 19 F09:6  v. 35 P09:12 

v. 20 P09:9  v. 36 F09:5 

v. 21 P09:13   v. 37 P09:14 

v. 22 P09:5  v. 38 P09:6 

v. 23 P09:8   v. 39 F09:8 

v. 24 F09:9  v. 40 P09:15 

     

Det är okej att byta helg med annat lag, kom ihåg att då mejla oss på fotbollskontoret. 

    

  

Ö P P E T T I D E R :  
Lördag   9.00 – 18.00 
Söndag   9.00 – 19.00    

 
Dessa tider är flexibla. Stäng inte under pågående aktivitet! När det inte är matcher eller annan aktivitet kan ni 
stänga tidigare. 
Om det skulle uppstå något akut problem, kontakta vaktmästaren på Lidingövallen (08 - 731 46 58) eller 
Kioskansvarig Markus ( på sms 076-886 39 84). 
Om något håller på att ta slut eller har tagit slut, skriv upp detta på en lapp och lägg i kuvertet med redovisningen. 
KÖP INGET SJÄLVA! Fotbollskontoret bestämmer sortiment och handlar på COOP där vi har rabatt. 
   

 
RUTINEN med  väskan innehållande nycklar och kassaskrin: 

1. Laget hämtar nyckel och väska på Fotbollskontoret, tidigast på torsdagen. 

2. Lördag kväll låser ni och tar med nyckel, väska o kassaskrinet och ger till nästa gäng 

3. Söndag kväll låser ni och tar med väskan hem, inkl nyckel och kassaskrin 

4. Laget lämnar nyckel, väska o kassaskrinet på Fotbollskontoret senast tisdag  kväll , tisdag öppet till kl.19. 
 
 
 



 

 

S t a r t  o c h  d r i f t  a v  B r e v i k s  K i o s k  
 
På Breviks kiosken tar vi endast emot Swish och kontanter. 

 

Kaffe o Te 
Börja med att sätta på kaffe. Fyll på med en kanna vatten (den blå). 
Till en kanna kaffe använder ni 2 ½ mått,. Låt kaffet rinna ner direkt i en stor pumptermos. 
Sätt på tevatten i vattenkokaren. Tevattnet slår ni sen över i en termos märkt ”endast vatten”. 

 

           Toast  
Plocka fram direkt från frysen och tillaga i smörgåsgrillen vid beställning, ta inte fram för att tina upp. 
 

Delicato  och Kexchoklad 
Ställ fram en lagom mängd av ”kaffebrödet” 
 

Övrigt 
Ställ ut en papperskorg utomhus (eller flera vid behov). 
Ställ ut Panta-mera pappkärlet utanför luckan. 
 

Ni som bemannar tar självklart kaffe till er själva utan kostnad. 

 
 

S t ä n g n i n g  
 

 Fyll på med dricka i drickakylen.  

 Plocka in Delicatobollar och Kexchoklad i kylskåpet. 

 Ni ska inte köpa produkter själva under helgen – tar något slut tar det slut – har ni förresten letat ordentligt?  ;-) 

 Kassaskrinet lägger ni i väskan som NI TAR MED HEM och tillsammans med nycklarna ger till nästa gäng som 
ska stå i kiosken. 

 Ta in papperskorgar, panta-mera kärl. 

 Snygga till utomhus om det behövs. 

 Snygga till inomhus. Kom ihåg: 

o Torka av alla bänkytor i köket – använd pappershanddukar. 

o Diska ur termosen & rengör toastgrillen. 

o Sopa av golven – om det behövs även våttorka. 
På söndagar ska golven alltid VÅTTORKAS. 

o På lördag morgnar ska toaletten  inne på lagret städas! 

 Släng soporna (inklusive kartonger) i containern på parkeringsplatsen. 

 Låsa alla gallerlås över fönstren & Lås alla dörrar som går att låsa! 

 
Sista gäng som låser på kvällarna tar alltså med sig väskan med allt innehåll  och ger till nästa gäng.  

 

RUTINEN med  väskan innehållande nycklar och kassaskrin: 

1. Laget hämtar nyckel och väska på Fotbollskontoret, tidigast på torsdagen. 

2. Lördag kväll låser ni och tar med nyckel, väska o kassaskrinet och ger till nästa gäng 

3. Söndag kväll låser ni och tar med väskan hem, inkl nyckel och kassaskrin 

4. Laget lämnar nyckel, väska o kassaskrinet på Fotbollskontoret senast tisdag  kväll , tisdag öppet till kl.19 


